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Verjaardagen Maart: 

6 Yindee wordt 11 jaar  

15 Huub wordt 11 jaar 

16 Silke wordt 6 jaar 

17 Anna Wil wordt 5 jaar 

21 Rick wordt 7 jaar 

 

Mededelingen: 

 Dinsdagmorgen was er weer een luizencontrole, en we zijn nog steeds luisvrij. 

 Donderdag 29 maart krijgen de leerlingen de schoolkrant mee naar huis.  

 Groep 3-4 zal donderdagmorgen 15 maart naar het Innovatorium in Stiens gaan in 

plaats van afgelopen donderdag. Hierover zijn de ouders/verzorgers van groep 3 

en groep 4 afgelopen maandag via de mail geïnformeerd.  

 De schoolkrant zal in week 17 mee naar huis gaan in plaats van week 13. 

 

Rijders gezocht bezoek Innovatorium groep 5-6: 

Op donderdagmiddag 15 maart gaan groep 5 en 6 naar het Innovatorium in Stiens. 

Hiervoor zijn wij op zoek naar een aantal ouders/verzorgers die kunnen rijden. (de 

rijders mogen in het Innovatorium blijven.) We zullen om 13.00 uur vertrekken van 

school. Kunt u rijden geef dit dan door aan juf Miriam. mwijbenga@elanowg.nl  

Er is op dit moment 1 rijder die zich opgegeven heeft. We hebben nog 3 rijders 

nodig. Als er niet genoeg vervoer is kan dit bezoek helaas niet doorgaan.  

 

Afvalstation: 

In de maanden maart en april gaan wij aan de slag met het thema recyclen.  

De groepen 5 tot en met 8 zijn afgelopen week gestart, de groepen 1 t/m 4 sluiten begin 

april aan. Voor dit project zouden we graag allerlei soorten afval op school willen 

verzamelen in ons afvalstation.  

We hebben een opsomming gemaakt van materialen die we graag willen verzamelen.  

Dit zijn: lege pakken, lege (shampoo) flessen, lege blikjes, lege potjes, oude kranten / 

tijdschriften, kurken, doppen, oude / kapotte (spijker)broeken, knopen, oude 

binnenbanden van fietsen, jerrycans (van melk of jus d’orange), plastic tassen / zakjes, 

wol, eierdozen, wc rollen, stukjes resthout, pringles bussen, koffiecupjes, te kleine 

potloden, oude viltstiften, oude c.d.’s en gaas.  

Sparen en verzamelen jullie mee?!  

Alle materialen kunnen ingeleverd worden in het afvalstation.  

Deze is te vinden in de hal bij het lokaal van de groepen 7 en 8. 

Wilt u lege potjes/flessen wel eerst even omspoelen voor ze mee naar school gaan? 

http://www.oanset.nl/
mailto:mwijbenga@elanowg.nl
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Elan onderwijsgroep: 

Woensdag 7 maart hadden de werknemers van Stichting Radius en Onderwijsgroep Fier 

een studiedag. Tijdens deze dag werden er door mensen vanuit de beide stichtingen 

workshops gegeven. Juf Ellis en meester Wybren hebben een workshop DaVinci 

verzorgd. 

Deze dag stond ook in het teken van afscheid nemen van de namen Radius en Fier. 

Om 14.30 uur werd Elan onderwijsgroep officieel gelanceerd! 

Bij een nieuwe naam hoort een nieuwe website. De afgelopen tijd heeft juf Judith hard 

gewerkt om de nieuwe website te “vullen”. Dit is erg goed gelukt! 

Inmiddels is onze vernieuwde website in de lucht. We nodigen u uit om eens een kijkje 

te nemen. www.oanset.nl  

 

Social Schools: 

Binnenkort krijgt u een mail waarmee u lid kunt worden van Social Schools. Daarmee 

komt u in een beschermde omgeving, alleen voor onze ouders beschikbaar, via welke we 

contact met u gaan onderhouden: foto’s, video’s, nieuwsbrieven, inschrijven voor 

contactavonden, etc. 

Social schools heeft ook een app die u kunt installeren op uw Tablet of smartphone. Het 

is ook te vinden via internet, voor meer informatie kijk op https://www.socialschools.nl/  

 

 

 

 

Voorstelling voor de kinderen van groep 1 en 2 

Een voorstelling van Tryater; “Ien dei út it 

knisterjende libben fan in pûdsje”.  

Waar gaat de voorstelling over? 
De bonkige boswachter Frits Rits en zijn knappe zus Rita, 

nemen ons mee op avontuur in het bos. Naast Rita en Frits 

speelt een plastic zakje de hoofdrol. Frits probeert met 

alle macht te voorkomen dat het plastic zakje van Rita 

niet in de natuur terecht komt, want plastic hoort daar 

niet.  Terwijl Rita geniet van haar “plastic leventje”, vecht 

Frits op hilarische wijze voor het behoud van de natuur!  

Waar en wanneer vindt de voorstelling plaats? 
 

De voorstelling vindt plaats in de foyer van MFC 

Triviant/obs de Opslach, IJsbaanweg 4 te Franeker op: 

dinsdag 20 maart om 10.30 uur.  

De voorstelling duurt ca. 45 minuten. Ouders die rijden mogen bij de voorstelling 

blijven. Welke ouders kunnen rijden en vinden het leuk om hier bij aanwezig te zijn. 

Opgeven bij juf Elly of mailen naar; ebijdeleij@elanowg.nl  

 

http://www.oanset.nl/
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Leerlingen afwezig: 

Het komt regelmatig voor dat er leerlingen niet naar school komen omdat ze 

bijvoorbeeld moe of ziek zijn. Mocht u uw kind(eren) om wat voor reden dan ook thuis 

houden, wilt u dit dan telefonische doorgeven aan school. ’s Morgens voor 8.30 uur en/of 

’s middags voor 13.00 uur via 0517-269321. Alvast bedankt!   

 

Nogmaals verzoek van de versiercommissie: 

De versiercommissie is op zoek naar spullen om de school in de Paassfeer te brengen. 

Heeft u thuis iets liggen waar u niet meer gebruikt, mogen wij dit dat gebruiken om de 

school te versieren? U kunt de spulletjes inleveren bij juf Janny. 

 

Agenda: Maart 

5 Luizencontrole 

7 Studiedag 

9 Oansetje 

.. Ontruiming week 12 

30 Goede vrijdag leerlingen vrij 

 

 

http://www.oanset.nl/

